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Εἰσαγωγή

Tό διαζύγιο εἶναι ἕνα γεγονός μέ διαρκῶς αὐξητικές τάσεις καί κανείς
πλέον δέν μπορεῖ νά γυρίσει τήν πλάτη ἤ νά κλείσει τά μάτια, ξορκί-

ζοντας ἤ ἀγνοῶντας το. 
Στίς περισσότερες περιπτώσεις, ὅλα στόν γάμο ἀρχικά σκιαγραφοῦνται

μέ τίς πιό εὐοίωνες προϋποθέσεις, ὅπως ἕνωση, ὄνειρα, ἀγάπη, εὐχές, ὑπο-
σχέσεις. Ὅμως ἔρχεται ἡ στιγμή πού ὅλα αὐτά, δίνουν τή θέση τους σέ συγ-
κρούσεις, ἔλλειψη ἐπικοινωνίας, ἀδυναμία ἐπίλυσης προβλημάτων, ἀπόσταση,
διαφωνίες, κατηγορίες καί ἡ καθημερινότητα γίνεται βασανιστική καί ἀνυπό-
φορη. Ἡ ἀπόφαση γιά τή λύση τοῦ γάμου δέν ἔρχεται ἀβίαστα. Ἐρωτηματικά,
προσπάθειες, ἀμφιβολίες, ἀβεβαιότητα, παραινέσεις τρίτων, οἰκονομικά ζητή-
ματα, ἤ ἡ ὕπαρξη τῶν παιδιῶν, μπορεῖ νά καθυστερήσουν, νά ἀναβάλλουν ἤ
καί νά ματαιώσουν τή δύσκολη ἀπόφαση.

Γεγονός ἀποτελεῖ καί ἡ μετάβαση ἀπό τόν ἐφ᾽ ὅρου ζωῆς γάμο σέ περισ-
σότερους ἀπό ἕνα γάμους, σέ συμβιώσεις, σέ μονογαμικές οἰκογένειες, σέ
φάσεις χωρίς ἕνα σύντροφο κ.λπ., πού ἔχουν ἐπιφέρει μιά σημαντική διαφο-
ροποίηση στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ὁ σημερινός ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται καί
καλύπτει τήν ἀνάγκη του γιά συνύπαρξη, συντροφικότητα καί ἐγγύτητα. Εἶναι
φανερό πλέον, ὅτι οἱ ἀλλαγές στή δομή καί στή μορφή τῆς οἰκογένειας, ἔχουν
ἐπιφέρει ἀντίστοιχες ἀλλαγές στίς ἀνάγκες, στίς ἀπαιτήσεις στίς προσδοκίες,
στίς στάσεις τῆς κοινωνίας.

Παρόλες τίς πολύπλευρες ἔρευνες, τά στατιστικά στοιχεῖα, τίς ἀναλύσεις,
τήν πληροφόρηση, τό διαζύγιο, παραμένει ἀκόμα ἕνα θέμα ταμπού καί ἕνα
ἀπό τά πιό δύσκολα πρός διαχείριση καί ἀντιμετώπιση θέματα γιά τήν ἑλλη-
νική οἰκογένεια. Προσωπικά βιώματα, στιγματισμός, μύθοι, κοινωνικά πρότυ-
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πα, ἐλλιπής γνώση, παρερμηνεῖες, στερεότυπα, ἀδυναμία κατανόησης καί
ἀνάληψης εὐθυνῶν, ἀπουσία αὐτογνωσίας, δημιουργοῦν φαύλους κύκλους
καί ἀδιέξοδα γύρω ἀπό τό διαζύγιο. Ἀναφέρεται ἐνδεικτικά, ὅτι τό διαζύγιο
ταξινομεῖται ἀμέσως μετά τήν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου στήν
κλίμακα τῶν στρεσσογόνων καταστάσεων τοῦ DSM 5 (διεθνές διαγνωστικό
κριτήριο), στούς σοβαρούς ἀγχογόνους παράγοντες ζωῆς, τόσο γιά τούς
γονεῖς-συζύγους, ὅσο καί γιά τά παιδιά.

Οἱ ἀριθμοί

Παρά τίς οἰκονομικές, πολιτισμικές καί κοινωνικές συνθῆκες τῶν ἀναπτυγ-
μένων χωρῶν, ὁ ἀριθμός διαζυγίων, παρουσιάζει μιά σημαντική αὔξηση τίς
τελευταῖες δεκαετίες. Τί δείχνουν οἱ ἀριθμοί:

Στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς, καταλήγει σέ διαζύγιο τό 43%
περίπου τῶν πρώτων γάμων, τό 38% στόν Καναδά καί τό 36% στήν Αὐστρα-
λία (Halford & Snyder, 2012).

Στή χώρα μας ὁ ἀριθμός τῶν διαζυγίων ὑπερτριπλασιάστηκε κατά τίς τρεῖς
τελευταῖες δεκαετίες, μέ τήν τροποποίηση τῶν λόγων διαζυγίου καί τήν καθιέ-
ρωση τῶν νέων νομοθετικῶν ρυθμίσεων (Ν. 868/79 καί Ν. 1329/83) νά διαδρα-
ματίζουν ἕναν ἀρκετά σημαντικό ρόλο. Χαρακτηριστικά ἀναφέρεται ὅτι, ἀπό
τό 1969 ὡς καί τό 1979 ἴσχυε ὁ «ἰσχυρός κλονισμός τῆς σχέσεως τοῦ γάμου» καί
ἡ «κακόβουλος ἐγκατάλειψις», ἀπό τό 1980 ἕως καί τό 1982 ἡ «ὑπερεξαετής
διάσταση-αὐτόματο διαζύγιο», τό 1984 τό «συναινετικό διαζύγιο» καί τά ἑπό-
μενα χρόνια ἀκολούθησε ἡ «ὑπερτετραετής διάσταση» καί οἱ «ἄλλοι νόμιμοι
λόγοι» (Στατιστική Ἐπετηρίδα τῆς Ἑλλάδος, 1974, 1979, 1985, 1989, 1997, 2001). 

Σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ἀρχή γιά τό ἔτος 2017, ὡς λόγοι δια-
ζυγίου, ἰσχύουν οἱ: τετραετής / διετής διάσταση, ἰσχυρός κλονισμός, λοιποί
λόγοι, ὅπως ἡ ἀφάνεια σύμφωνα μέ τό Ἀστικό Δίκαιο. Ὅταν ὁ λόγος διαζυγίου
εἶναι ἄγνωστος (δέν ἔχει ἀπαντηθεῖ) ἀθροίζεται στούς λοιπούς λόγους (ἀπό
τό ἔτος 2016 καί μετά) .

Ἡ Ἑλληνική Στατιστική Ὑπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) σύμφωνα μέ ἐπίσημα στοι-
χεῖα της, ἀναφέρει ὅτι μειώθηκε πανελλαδικά, ὁ ἀριθμός τῶν διαζυγίων ἀπό
τό 2009 ἕως τό 2011, ἀπό 13.607 σέ 13.275 τό 2010 καί 12.705 τό 2011. Ἐκτίναξη
ὅμως παρουσιάστηκε τό 2012 στά 14.880 διαζύγια, μέ πάνω ἀπό τά μισά δια-
ζύγια τοῦ 2012 (8.586) νά ἀφοροῦν 10ετείς καί πλέον γάμους. Ἡ πιό πρόσφατη
ἔρευνα πού ἔκανε στίς 12 Ἀπριλίου 2019 ἡ ΕΛΣΤΑΤ, ἔδειξε στή χώρα μας
αὔξηση τῶν διαζυγίων, τῆς τάξης τοῦ 74,2%, καθώς τό 2017 ἐκδόθηκαν 19.190
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διαζύγια σέ σχέση μέ τά 11.013 πού ἐκδόθηκαν τό 2016. Ἡ εἰκόνα τῶν ἐρευνῶν
δείχνει ὅτι, ἀνά 1.000 Ἕλληνες κατοίκους, σημειώνονται ἀναλογικά περίπου
5 γάμοι πρός 2 διαζύγια καί ἡλικιακά νά προπορεύονται στά διαζύγια ἄνδρες
καί γυναῖκες μεταξύ 35 καί 44 χρονῶν.

Αἴτια

Ὁ γάμος, ἕνα ἀπό τά γεγονότα ὁρόσημο στή ζωή δύο ἀνθρώπων, ὡς τελε-
τουργία, σφραγίζει τό πέρασμα τοῦ ἀτόμου ἀπό μιά κατάσταση σέ μία ἄλλη,
πέρα ἀπό τή σύναψη, δηλώνει καί τήν ἤδη συστημένη νόμιμη γενετήσια καί
κοινωνικά ἀναγνωρισμένη ἕνωση δύο προσώπων. Ἀναμφισβήτητα στά χρόνια
μας κάθε γάμος ξεκινάει μέ τίς καλύτερες προϋποθέσεις ἐλεύθερης βούλησης,
χωρίς τίς πάλαι ποτέ ἀπειλές, τούς ἐξαναγκασμούς, τά συνοικέσια, τίς δια-
πραγματεύσεις γιά τήν προίκα (ἀναχρονιστικός θεσμός, ὁ ὁποῖος δυσκόλεψε
ἰδιαίτερα τή θέση τῆς γυναίκας καί εἰδικά ἐκείνης πού κατάγονταν ἀπό φτωχή
οἰκογένεια καί καταργήθηκε μέ τό Νόμο 1329/83). Ξεκινάει λοιπόν στίς μέρες
μας ὁ γάμος μέ δύο ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θεωρητικά ἔχουν πάρει μιά ὥριμη
καί συνειδητοποιημένη ἀπόφαση, ὡς μιά ἐλεύθερη ἐπιλογή διανθισμένη μέ
ἐνθουσιασμό καί ἀγάπη, πού ὅμως φαίνεται ὅτι δέν ἐπαρκοῦν στή διασφάλιση
μιᾶς «ἀναίμακτης» ἐξέλιξης.  

Στήν πορεία ὅμως, συμβαίνουν καί ἀλλάζουν πολλά, ὅπως π.χ. νά καταλή-
γουν ὅτι ἡ «ἰδανική» εἰκόνα πού εἶχαν γιά τό σύντροφό τους, δέν εἶναι ἡ ἴδια
μέ τήν καθημερινή εἰκόνα πού βιώνουν πιά. Ἡ «τελειότητα» τοῦ ἄλλου προ-
σώπου, ἀποδεκατίζεται, ὅταν ἐμφανισθοῦν τά πρῶτα ἀδύναμα σημεῖα του ἤ
ἡ δυσκολία προσαρμογῆς, κατανόησης καί ἀμοιβαίας ὑποχώρησης στίς καθη-
μερινές συνήθειες «ἀποκαλυφθεῖ» τό αὐτονόητο: κανείς δέν εἶναι τέλειος.
Ἴσως πάλι, αὐτό πού πλάστηκε ὡς εἰκόνα ἤ ἀποτελοῦσε προσδοκία, ἀπέχει
κατά πολλοῖς ἀπό τήν πραγματικότητα πού βιώνουν τά ζευγάρια. «Ποτέ δέν
μπόρεσε νά ἀλλάξει ὅπως φανταζόμουν», «ἦταν κάτι ἄλλο τελικά», «κρυβό-
τανε», «δέν μέ ἄκουγε ποτέ», «ἦταν ἀόρατος», «μεταλλάχθηκε», εἶναι πολλές
ἀπό τίς ἐκφράσεις πού ἀκούγονται στούς εἰδικούς, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μέ
ἕνα διαζύγιο. Ἀπομυθοποίηση, διάβρωση, ἀποσύνδεση καί ἀδιαφορία, ἀσή-
μαντες αἰτίες καί λόγοι πού φάνταζαν ἀκατανόητοι στήν ἀρχή, γίνονται σχεδόν
ἡμερήσιοι «διάλογοι» καί καταλήγουν πυρομαχικά σέ «οἰκογενειακά πεδία
μαχῶν». Συναισθήματα, σχέσεις, ὑλικά ἀγαθά, εὐθῦνες, ὅλα πλέον ἐπαναδια-
πραγματεύονται σέ νέες ἄγνωστες βάσεις. Καί δέν εἶναι μόνο αὐτά…

Τί εἶναι ὅμως αὐτό ποῦ ὁδηγεῖ τά ζευγάρια στή λύση τοῦ διαζυγίου; Σαφῶς
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καί δέν ὑπάρχει μία καί μόνο ἀπάντηση, δεδομένου ὅτι ἡ κάθε περίπτωση
εἶναι μοναδική καί οἱ παράγοντες πού συντρέχουν κάθε φορά εἶναι ἰδιαίτεροι
γιά τόν καθένα. 

Σέ μία γενική κατεύθυνση οἱ πιό συνήθεις αἰτίες διαζυγίου χωρίζονται σέ
ἐνδοσυζυγικές καί ἐξωσυζυγικές. Στήν πρώτη περίπτωση, τά αἴτια προέρχονται
ἀπό τούς συζύγους καί σχετίζονται μέ τήν ποιότητα τῆς σχέση τους, τήν ἐπι-
κοινωνία, τή συναισθηματική κάλυψη, τούς δεσμούς, τή λειτουργικότητα τοῦ
οἰκογενειακοῦ περιβάλλοντος, τήν ἀσυμβατότητα σέ κοινούς στόχους, ἀξίες
καί ἐνδιαφέροντα, τήν παθολογική ζήλια, τήν ἀπομυθοποίηση τοῦ συζύγου
λόγω ἐγγύτητας, τήν ἀπιστία καί τίς ἐξωσυζυγικές σχέσεις, τήν ἐπιθυμία ἤ τήν
ἱκανότητα ἀπόκτησης τέκνων, τίς ἀνάρμοστες συμπεριφορές καί τήν ἐνδοοι-
κογενειακή κακοποίηση (καταπίεση, χειροδικία, ὕβρεις, σωματική ἤ ψυχολο-
γική βία), τή σεξουαλική ἀνικανότητα, διαστροφή ἤ ἀσυμφωνία, ἤ τήν τεκνο-
ποίηση ὡς μέσο ἐπίλυσης τῶν προβλημάτων. Στή δεύτερη περίπτωση, οἰκονο-
μικά προβλήματα, τό νεαρό τῆς ἡλικίας, ψυχοπαθολογία συζύγων, σωματική
ὑγεία, κοινωνικές ἐξελίξεις, παρεμβάσεις ἤ προβλήματα πού προκαλοῦν τά
συγγενικά ἤ φιλικά περιβάλλοντα, κοινωνική-κρατική πρόνοια, θρησκευτικό-
τητα ἤ μή, παθολογική προσκόλληση μέ γονεϊκά πρότυπα, μορφωτικό ἐπίπε-
δο, ἐργασιακά ζητήματα, ἀλκοολισμός, τοξικομανία, τζόγος, προσωπική πορεία
ζωῆς καί βιώματα, εἶναι κάποιες ἐνδεικτικές ἐξωσυζυγικές αἰτίες διαζυγίου.

Οἱ περισσότερες μελέτες, ἔχουν ἀσχοληθεῖ, πέραν τῶν αἰτιῶν λύσης ἑνός
γάμου καί μέ τό ποιοί εἶναι οἱ λόγοι πού κάποιες σχέσεις ἐπιβιώνουν, ἀνα-
πτύσσονται καί ἐνδυναμώνουν, σέ ἀντίθεση μέ κάποιες ἄλλες οἱ ὁποῖες μέ τό
πέρασμα τοῦ χρόνου χαλαρώνουν, φθείρονται καί διακόπτονται. Καί τό μόνο
βέβαιο εἶναι, ὅτι ὅλοι οἱ γάμοι περνᾶνε ἀπό δύσκολες φάσεις μικρῶν ἤ μεγά-
λων προβλημάτων καί κρίσεων. Στά πλαίσια λοιπόν, τῆς περιόδου ἀντιμετώ-
πισης τῶν ἐμπλοκῶν στόν ἔγγαμο βίο, ὡς μίας ἔντονα συναισθηματικῆς κρί-
σης, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι παράγοντες ὅπως ἡ ἔγκαιρη διασαφήνιση τῆς πηγῆς
τοῦ προβλήματος, ὁ τρόπος καί ὁ χρόνος ἀντίδρασης τοῦ προσώπου καί ἐπα-
ναφορᾶς στήν ὁμοιοστατική του ἰσορροπία, ὁ τρόπος ἀντίδρασης καί ἡ ὑπο-
κειμενική ἑρμηνεία τῶν στρεσσογόνων γεγονότων, οἱ μηχανισμοί ἄμυνας, ὁ
γνωστικός τρόπος καταγραφῆς καί διαχείρισης τῶν πλεονεκτημάτων καί μει-
ονεκτημάτων τῆς σχέσης, ἡ ὕπαρξη ἐμποδίων (ἀσθένεια μέλους, νομικές δια-
δικασίες, οἰκονομικοί ἤ περιουσιακοί λόγοι, κ.ἄ.), ἡ παράβαση τῆς ὑποχρέω-
σης συνεισφορᾶς στίς οἰκογενειακές ἀνάγκες, ἡ προσωπική ἐξέλιξη, ἀλλά καί
ἡ ὕπαρξη ἐναλλακτικῶν προοπτικῶν, διαμορφώνουν σημαντικά τήν πορεία
ἐξέλιξης ἤ διακοπῆς τῆς σχέσης. Ὅποιοι λόγοι ἀπό τούς παραπάνω κι ἄν συν-
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τρέχουν, ὅμως, αὐτό πού γίνεται ξεκάθαρο εἶναι ὅτι, σέ μία φάση κρίσης τοῦ
γάμου (πού δέ ἀφορᾶ φυσικά, περιπτώσεις ἰσχυροῦ, μόνιμου καί ἀνεπανόρ-
θωτου κλονισμοῦ), τό «ἐμεῖς» πού ἀποτέλεσε τόν κύριο μοχλό ἕνωσης, κατα-
στρατηγεῖται συνήθως ἀπό ἄκαμπτα καί μή ἐξελίξιμα «ἐγώ».

Στάδια

Σέ γενικές γραμμές, ἕνα ζευγάρι πού προχωράει πρός τή λύση τοῦ γάμου,
περνάει ἀπό διάφορες φάσεις, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, μέ ἔνταση καί διάρ-
κεια, ἀνάλογες μέ τήν κάθε περίπτωση. Παρακάτω θά παρατεθοῦν φάσεις καί
στάδια τοῦ διαζυγίου, ὅπως ἔχουν μελετηθεῖ ἀπό πολλούς εἰδικούς καί ἔχουν
ἀναλυθεῖ γιά κάθε κλίμακα ἀξιολόγησης. Ἡ παράθεση αὐτή, κρίνεται ἰδιαίτερα
σκόπιμη, γιατί πέραν τῆς γνώσης καί ἐνημέρωσης, ἀποτελεῖ καί ἕνα σημαντικό
δείκτη ἀξιολόγησης πού μπορεῖ νά βοηθήσει τόσο στή συνειδητοποίηση
κάποιων καταστάσεων πού βιώνουν τά ζευγάρια ἐντός γάμου καί νά ὁδηγη-
θοῦν στήν ἄμεση παρέμβαση, καθώς καί στήν κατανόηση καί ἀντιμετώπιση
τῶν ἰδιαιτεροτήτων κάθε σταδίου.

Ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς εἰδικούς, λοιπόν, ὅτι ὑπάρχουν τρεῖς γενικές
φάσεις διαζυγίου: ἡ ὀξεία, ἡ μεταβατική καί ἡ τελική. Στήν ὀξεία, πού βιώνεται
συνήθως καί ἀπό τά δύο ἄτομα, παρατηροῦνται συμπεριφορές μέ διαπληκτι-
σμούς, «ὀχυρωμένες θέσεις», ἐκρήξεις θυμοῦ, καταστάσεις πανικοῦ καί συμ-
πτώματα φθορᾶς καί θλίψης. Εἶναι μία φάση, στήν ὁποία τό ζευγάρι, παρόλες
τίς ἐντάσεις, δύναται νά παραμείνει γιά ἀρκετό διάστημα καί νά μήν ἀποφα-
σίζει τή λύση τοῦ γάμου. Στήν μεταβατική, πού εἶναι σαφῶς μιά περίοδος
ἀλλαγῆς, ἀναδύονται πλέον τά πρακτικά ζητήματα πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν
(ἀποφάσεις ἐπιμέλειας, οἰκονομικές διαφορές, θέματα μετοίκησης κ.ἄ.) καί
πιθανῶς νά ἀποκαλύπτονται αἴτια (π.χ. ἀπιστία). Στήν τελική, ἔχει ἀποφασιστεῖ
μέ ποιόν ἀπό τούς δύο γονεῖς θά διαμείνουν τά παιδιά καί ἔχουν διευθετηθεῖ τά
οἰκονομικά καί πρακτικά ζητήματα. Δέν πρέπει ὡστόσο νά ἀγνοηθεῖ πάλι, ὅτι,
οἱ φάσεις καί τά στάδια πού θά περάσει τό ζευγάρι ἤ ἡ οἰκογένεια, δέν εἶναι ἴδια
γιά ὅλους σέ ἔνταση καί διάρκεια, ἀλλά οὔτε καί σέ σειρά ἐμφάνισης. 

Μιά ἐπιπρόσθετη κατηγοριοποίηση πού ἀκολουθεῖ, ἀφορᾶ στά στάδια
κατά Bohannon μέ ἐπιπρόσθετες σημειώσεις κατά Ahrons, ὅπου παρατη-
ρεῖται μιά πιό ἐξειδικευμένη μορφή στή διάκριση τοῦ διαζυγίου ἀνάλογα μέ
τόν τομέα πού ἐμπίπτει. Ἔτσι προκύπτει: 

Α. Τό συναισθηματικό διαζύγιο: στά πλαίσια τοῦ γνωστικοῦ σταδίου τῆς
προσωπικῆς ἀπόφασης, ἡ συναισθηματική ἀπόσταση, ἡ ἀπογοήτευση, οἱ
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λεκτικές διαμάχες, ἡ ἄρνηση τοῦ προβλήματος, ἡ ἔνταση, ἡ ἀπογοήτευση, ἡ
θλίψη, οἱ στρατηγικές ἀντιμετώπισης, οἱ ἀρνητικοί καί ἐπικριτικοί σχολιασμοί,
ὁ θυμός, ἡ ἔλλειψη τῆς ἐμπιστοσύνης, ἡ χαμηλή λειτουργικότητα τοῦ οἰκογε-
νειακοῦ συστήματος, ἡ παράβλεψη ὁρισμένων προβλημάτων, καταστάσεων
καί ἀδυναμία ἐπίλυσής τους, εἶναι κάποια ἀπό τά ἄμεσα ἐπακόλουθα αὐτῆς
τῆς μορφῆς γιά ὅλα τά μέλη τῆς οἰκογένειας. 

Β. Τό νομικό διαζύγιο: ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ μιά μεταγνωστική φάση,
ὅπου οἱ σχέσεις ἐπιδεινώθηκαν, τό πρόβλημα ἀναγνωρίστηκε, συζητήθηκε καί
ἀπορρίφθηκαν πιθανές λύσεις, στό στάδιο αὐτό, ἀναζητεῖται εἴτε ἀπό τόν ἕνα
σύζυγο, εἴτε ἀπό κοινοῦ, ἡ νομική κάλυψη γιά τήν κατάθεση ἀγωγῆς, συναι-
νετικῆς διαδικασίας κ.λπ. Εἶναι μιά εὐαίσθητη φάση, ὁπότε πρέπει, τόσο σύμ-
φωνα μέ τή νομοθεσία, ὅσο καί μέ τήν ἐπίδειξη τῆς κατάλληλης εὐαισθησίας,
τῆς τήρησης τῶν διαδικασιῶν καί τοῦ ἐπαγγελματισμοῦ ἐκ μέρους τῶν
νομικῶν, χωρίς προσωπικό οἰκονομικό ὄφελος, νά διασφαλισθεῖ ἡ προστασία
καί ἡ σωστή διαχείριση τῆς μείωσης τῆς ἔντασης, τῶν συγκρούσεων, ἀλλά καί
τῆς κάλυψης τῶν ἀναγκῶν ὅλων των μελῶν τῆς οἰκογένειας. Δέν ὑπάρχει
ἀμφιβολία ὅτι γιά τήν πυρηνική οἰκογένεια, εἶναι μία περίοδος ἔντονου στρές,
ἀμφιβολίας καί σύγχυσης γιά τίς συνέπειες, τήν πορεία, τήν τήρηση συμφω-
νιῶν καί τούς ρόλους, ἀλλά καί γιά τά σαφῆ καί ἄκαμπτα πού θέτουν πλέον
τά νομικά πλαίσια. 

Γ. Τό οἰκονομικό διαζύγιο: πρωταρχικό ζήτημα στή φάση αὐτή εἶναι ἡ
ρύθμιση διατροφῶν, ἡ διευθέτηση τῶν κοινῶν περιουσιακῶν στοιχείων καί ἡ
κάλυψη τῶν οἰκονομικῶν ἀναγκῶν τῶν μελῶν.

Δ. Τό διαζύγιο ἀπό τόν κοινό γονεϊκό ρόλο: στατιστικά ἔχει ἀποδειχθεῖ
ὅτι εἶναι τό στάδιο μέ τή μεγαλύτερη ψυχική φθορά καί πόνο. Ὁ ἀποχωρισμός
τῶν συζύγων σημαίνει καί τήν διατήρηση ἑνός ξεχωριστοῦ γονεϊκού ρόλου ὡς
πρός τά παιδιά. Ρυθμίσεις ἐπιμέλειας, ἐπικοινωνίας, ἀποφάσεων πού ἀφο-
ροῦν στήν ἀνατροφή, τήν ἐκπαίδευση κ.λπ., πολλές φορές, ἀποτελοῦν καί τίς
κύριες πηγές ἔντασης καί σύγκρουσης ἀνάμεσα στούς γονεῖς. 

Ε. Τό διαζύγιο ἀπό τήν κοινότητα: οἱ τυχόν μετακομίσεις εἴτε ἐντός συνοι-
κίας, πόλης, εἴτε καί ἐκτός χώρας κάποιες φορές, ἐπιφέρουν ἀντίστοιχα ἀλλα-
γές καί στόν κοινωνικό, συγγενικό καί φιλικό κύκλο τῶν συζύγων, μέ κύρια
συναισθήματα τόν φόβο τῆς ἀλλαγῆς, τήν ἀπομόνωση ἤ τήν μοναξιά, εἰδικά
ὅταν ἡ ἀπόφαση δέν πάρθηκε ἀποκλειστικά ἀπό τό συγκεκριμένο πρόσωπο.

ΣΤ. Τό ψυχικό διαζύγιο: στό τελευταῖο στάδιο ἐντοπίζεται ἡ «ἀπεξάρτη-
ση» τῶν δύο συζύγων, ἀφοῦ ἔχει προηγηθεῖ ἡ διαχείριση τοῦ ψυχικοῦ τραύμα-
τος καί ἡ προσωπική ἀναδιοργάνωση. Ἡ ψυχική ἀποστασιοποίηση ἔρχεται μέ
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τόν διαχωρισμό τῶν στοιχείων καί τῶν συμπεριφορῶν πού ἀποκτήθηκαν μέσα
ἀπό τόν κοινό βίο. Εἶναι μιά φάση ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν σχέσεων καί μία
συνεργατική στάση, πού μπορεῖ νά μειώσει τόν βαθμό τῶν ἀρνητικῶν ἐπιπτώ-
σεων τῆς κρίσης μετά τό διαζύγιο. Χαρακτηρίζεται σαφῶς ὡς τό πιό δύσκολο
στάδιο ὅλης τῆς διαδικασίας τοῦ διαζυγίου. Παρόλα αὐτά προσφέρεται ὡς
βατήρας αὐτογνωσίας, ἀναθεώρησης, προσωπικῆς ἀνάπτυξης καί ἐξέλιξης.

Συναισθηματικές ἀντιδράσεις καί συνέπειες

Τό πόσο συναισθηματικά ἐπώδυνο εἶναι τό διαζύγιο, ὡς γεγονός ζωῆς, στα-
τιστικά καταγράφηκε ἀπό τό 1967 στήν Κλίμακα Κοινωνικῆς Ἀναπροσαρ-
μογῆς τῶν Holmes καί Rahe καί, ἀνάμεσα σέ 43 θεωρητικά τραυματικές κατα-
στάσεις, ἔλαβε τή δεύτερη θέση, ἀκολουθῶντας σέ σειρά τό θάνατο συντρό-
φου, πού βιώνεται ὡς τήν πιό τραυματική ἐμπειρία στή συγκεκριμένη κλίμακα.
Τό 1969, ἡ διακεκριμένη Ἐλβετή ψυχίατρος Kubler Ross, δημοσίευσε τό βιβλίο
της μέ τίτλο «On Death and Dying», στό ὁποῖο διατύπωσε γιά πρώτη φορά
τή θεωρία της γιά τά πέντε στάδια τῆς θλίψης-πένθους. Ὁ Wiseman τό 1975,
στηριζόμενος σέ αὐτήν τή σπουδαία μελέτη, ἀνέλυσε τά στάδια σχετικά μέ τήν
διαδικασία, πού ἐπιφέρει μία ψυχολογική κρίση ὅπως τό διαζύγιο. Ἀρκετά
χρόνια ἀργότερα, τό 2001, ἡ διεθνῶς ἀναγνωρισμένη συγγραφέας καί σύμβου-
λος γονικῆς μέριμνας Barbara Coloroso κατέγραψε στά στάδια αὐτά καί τίς
συναισθηματικές ἀντιδράσεις τῶν παιδιῶν στό διαζύγιο. Παρακάτω, γίνεται
μιά προσπάθεια συμπαρουσίασης τῶν προαναφερόμενων προσεγγίσεων γιά
μιά εὐρύτερη κατανόηση τῶν σταδίων τῶν συναισθηματικῶν ἀντιδράσεων
στήν περίπτωση τοῦ διαζυγίου.

• Ἄρνηση (μούδιασμα καί σόκ): εἶναι μιά μορφή ἄμυνας, μέ σκοπό νά ἀπο-
φευχθεῖ ἡ κατά μέτωπο ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων σέ ἕνα ζευγάρι. Συνή-
θως, οἱ σύζυγοι «διατηροῦν» σέ ἰσορροπία, μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν γάμο τους,
δηλώνοντας ὅτι ἱκανοποιοῦνται ἀπό αὐτήν τήν ἔγγαμη συμβίωση, παρόλα τά
προβλήματα, ἐπιρρίπτοντας συνήθως εὐθῦνες σέ ἐξωγενεῖς παράγοντες, χωρίς
νά ἀναγνωρίζουν καί νά μεταφράζουν τά σημάδια τῆς ἀρχῆς τοῦ τέλους, ὅπως
ἡ ἀποξένωση, ἡ ἔλλειψη ἐπικοινωνίας, ἡ συναισθηματική ἐγγύτητα κ.ἄ. Εἶναι
ὁλοφάνερο ὅτι σέ αὐτήν τήν περίοδο τό ζευγάρι ἤ καί ἡ οἰκογένεια, ἔχουν ἄμε-
ση ἀνάγκη ἀπό βοήθεια καί ὑποστήριξη εἰδικῶν, ἔτσι ὥστε νά ἔρθει σέ ἐπαφή
καί ἐπικοινωνήσει τά δυσφορικά συναισθήματα, νά διαχειριστεῖ τίς συμπερι-
φορικές ἐντάσεις καί νά ἑστιάσει ὁ καθένας στό δικό του συναισθηματικό
κόσμο, τό ἀξιακό του σύστημα, ἀποφέροντας σέ ὅλους τήν πιό παραγωγική
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λύση. Ἡ ἄρνηση βοηθᾶ τό ἄτομο νά διαχειριστεῖ μόνο τόσες πληροφορίες, ὅσες
ἀντέχει. Καθώς ἀποδέχεται τήν πραγματικότητα τῆς ἀπώλειας τῆς σχέσης,
ἀρχίζει νά προχωράει στίς ἑπόμενες φάσεις. Ὁ ἄνθρωπος δυναμώνει ψυχικά
καί ἡ ἄρνηση ἐξαφανίζεται. Σέ ἀντίθετη περίπτωση ἐπέρχεται καθήλωση.

Ὅσο ἀφορᾶ στά παιδιά, ἡ ἄρνηση, ἀποτελεῖ οὐσιαστικά τήν πρωταρχική
ἀντίδραση στή νέα πραγματικότητα πού καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν. Θά ἔλε-
γε κανείς, ὅτι ἀρνοῦνται γιά νά ἀντέξουν. Συχνά, παρατηρεῖται τά παιδιά νά
ἀπέχουν ἀπό κάθε εἴδους συζήτηση, συνάθροιση, συνθήκη πού θά τούς φέρει
πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν ἀλήθεια, νά καλύπτουν τή δύσκολη γιά ἐκεῖνα
κατάσταση σέ τρίτους (φίλους, σχολεῖο) χρησιμοποιῶντας ψέματα ἤ δικαιολο-
γίες. Ἀνάλογη ἄρνηση πιθανῶς νά ἐμφανισθεῖ σέ κάποιες περιπτώσεις, στίς δια-
τροφικές τους συνήθειες, στή σχολική συμμετοχή, σέ δραστηριότητες κ.λπ.

• Θυμός: μετά ἀπό μία πολυετῆ ἔρευνα μέ πολυεθνικές ὁμάδες ἀνθρώπων,
ὁ Paul Ekman τό 1973 πρότεινε καί ἐπιβεβαίωσε τήν ἰδέα τῆς ὕπαρξης τῶν
βασικῶν συναισθημάτων, πού ἦταν ἀναγνωρίσιμα σέ ὅλες τίς κουλτοῦρες καί
ἐθνικότητες πού ἐξετάστηκαν. Στή βάση αὐτή, ἀναπτύχθηκε ἡ θεωρία τῶν
συναισθημάτων τοῦ Parrot καί ὁ τροχός τῶν συναισθημάτων τοῦ Robert Plut-
chik, ὅπου ὁ θυμός εἶναι ἕνα ἀπό τά 6 βασικά συναισθήματα. Εἶναι ἀπό τά
συναισθήματα πού τρομάζουν τούς ἀνθρώπους. Παρόλα αὐτά ὅλοι ἔχουν τό
δικαίωμά σε ὅτι αἰσθάνονται καί φυσικά ὁ θυμός δέν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση. 

«Γιατί συμβαίνει αὐτό σέ ἐμένα;»... εἶναι μία ἀπό τίς ἐκφράσεις πού συχνά
ἀκούγεται, γιατί ἕνα πρόσωπο ἁπλά νιώθει ἐγκαταλελειμμένο καί ἀδύναμο.
Μπορεῖ νά στρέψει τό θυμό του ὄχι μόνο ἀπέναντι στήν οἰκογένεια, τούς
φίλους, τό σύζυγο κ.ἄ. Ὁ θυμός κρύβει πόνο πού ὀφείλεται στήν ἀπώλεια καί
δείχνει τήν ἔνταση τῆς ἀγάπης.

Κοινή παραδοχή ὅλων εἶναι, ὅτι ὁ θυμός δέν εἶναι ἕνα συναίσθημα γιά νά
μείνει κανείς γιά πάντα, ἀλλά κρίνεται ἕνα ἀναγκαῖο πέρασμα πρός τήν ἀπο-
δοχή τῆς πραγματικότητας. Καί γιά νά συμβεῖ αὐτό, χρειάζεται νά ἀφήνεται
νά ἐκφραστεῖ ὁ θυμός καί νά ἀκούγεται προσεκτικά το μήνυμά του. Εἶναι
συναίσθημα-παγόβουνο, πού πολλές φορές χρησιμοποιοῦν οἱ ἄνθρωποι γιά
νά καλύψουν κάτω ἀπό τήν ἐπιφάνειά του ἄλλα συναισθήματα. 

Γιά τό ζευγάρι ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ διαζυγίου, οἰκονομικά ἤ πρακτικά θέμα-
τα, τά αἴτια τοῦ χωρισμοῦ κ.ἄ., συχνά προκαλοῦν ἔντονα συναισθήματα
θυμοῦ, ἔκρηξης ἤ ὀργῆς. Ἡ ἀβεβαιότητα, οἱ ἐπικείμενες ἀλλαγές, οἱ συνέπειες,
ἡ ἄσκηση ἐπιμέλειας, ἡ προσαρμογή σέ νέες καταστάσεις, εἶναι σημεῖα πού
προβάλλονται ὡς ἀπειλές καί δημιουργοῦν ἔνταση καί θυμό.

Εἶναι οὐσιαστικό νά τονίσουμε ὅτι εἶναι μιά περίοδος πού ἐμφανίζονται
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καί μετέωρα συναισθήματα ἀμφιθυμίας, ὅπου μπορεῖ νά ὑπάρξει καί τό ἐνδε-
χόμενο τῆς ἐπαναπροσέγγισης καί ἐπανασύνδεσης, σέ ἕνα ἴσως ἀκόμη ἀχαρ-
τογράφητο περιβάλλον. 

Τά παιδιά πιθανῶς νά ἐκφράζουν θυμό γιά ὅλα πού νά κατευθύνεται πρός
τούς γονεῖς, τά ἀδέλφια, τό συγγενικό περιβάλλον, τούς δασκάλους κ.λπ. Πολ-
λές φορές ἐκδηλώνουν ἐκφράσεις πρός τούς γονεῖς ὅπως «σέ μισῶ», «πῶς μοῦ
τό ἔκανες αὐτό;», θυματοποιοῦν ἤ μετατρέπουν σέ κακό γονέα τόν ἕναν ἀπό
τούς δύο ἤ καί τούς δύο, ἐκδηλώνουν λεκτική ἤ σωματική ἐπιθετικότητα, προ-
καλοῦν μέ τή συμπεριφορά τους, παρουσιάζουν πτώση στή σχολική ἐπίδοση,
μοιάζουν ἀπόμακρα, ἀφηρημένα, ἐμπλέκονται σέ φασαρίες, ἔχουν συναισθη-
ματικές ἐκρήξεις, ἀποσύρονται, καταλύουν τούς κανόνες, ἀναζητοῦν τρόπους
ἐκδίκησης καί προσοχῆς ἤ χρησιμοποιοῦν μιά παραβατική ἤ καταστροφική
συμπεριφορά ὡς μέσο ἀπόσπασης ἀπό τόν ἐπικείμενο χωρισμό τῶν γονέων.

Εἶναι γεγονός, ὅτι σημαντικός παράγοντας ἐξισορρόπησης ὅλων αὐτῶν τῶν
δύσκολων καταστάσεων παραμένει ἡ ἀντίδραση, ἡ συμπεριφορά, ἡ διαχείριση,
ἡ συναισθηματική διαθεσιμότητα, οἱ ἐκφράσεις, οἱ ὥριμες ἀποφάσεις καί ἡ
γενικότερη στάση τῶν γονέων, τόσο μέσα στόν ἔγγαμο βίο, ὅσο καί στή φάση
τοῦ διαζυγίου. 

• Διαπραγμάτευση: τό στάδιο αὐτό περιλαμβάνει ἐπίμονες σκέψεις πού
κάνει τό ἄτομο γιά ὅλα αὐτά πού θά μποροῦσαν νά γίνουν μέ διαφορετικό τρό-
πο γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀπώλεια καί βιώνεται συνήθως ἀπό τό σύζυγο πού δέν
ἐπιθυμεῖ ἤ δέ συναίνεσε γιά τό διαζύγιο, τόν ἀπάτησαν ἤ δοκιμάζεται μέ τίς
περισσότερες δυσκολίες. Οἱ σκέψεις αὐτές δημιουργοῦν τύψεις καί ἐνοχές στό
ἄτομο γι᾽ αὐτά πού θά μποροῦσε νά κάνει διαφορετικά στό παρελθόν καί δέν
ἔκανε, εἰδικά στίς περιπτώσεις πού δέν ὑπάρχει ἐπιστρεψιμότητα στή σχέση.

«Κάνε νά μή συμβεῖ αὐτό καί σέ ἀντάλλαγμα ἐγώ...» λένε κάποια παιδιά
ἴσως μικρότερης ἡλικίας, ἐπιζητῶντας πίσω τήν οἰκογενειακή ζωή πού εἶχαν,
προτοῦ συμβεῖ ὁ χωρισμός τῶν γονέων τους. Μεγάλη προσοχή ἀπαιτεῖται σέ
καταστάσεις ὅπου τα παιδιά, ἀναλαμβάνουν ἀποκλειστικότητα ἀπό εὐθῦνες,
ἐνοχές ἤ τύψεις, γιά καταστάσεις πού εὐθύνονται οἱ ἐνήλικες γονεῖς τους. 

• Θλίψη: τό στάδιο αὐτό ἐπέρχεται ὅταν οἱ σύζυγοι συνειδητοποιήσουν τό
πραγματικό μέγεθος τῆς ἀπώλειας τῆς σχέσης καί τῆς οἰκογενειακῆς ζωῆς μέ
τή μορφή πού βίωναν γιά χρόνια καί προσαρμόζονται στά νέα δεδομένα. Ἐνδε-
χομένως νά παρατηρηθοῦν: λύπη, ἀπόσυρση ἀπό ἀγαπημένες δραστηριότη-
τες, ἔλλειψη εὐχαρίστησης, παραμέληση ἀτομικῆς φροντίδας καί περιποίησης,
οἰκιακῶν συνηθειῶν ἤ οἰκονομικῶν ὑποχρεώσεων, ἔλλειψη κινήτρων, προβλή-
ματα στόν ὕπνο (ἀϋπνία ἤ ὑπερυπνία), διαταραχές τῆς ὄρεξης καί προβλήμα-
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τα συγκέντρωσης καί μνήμης ἤ ἄλλα σωματικά συμπτώματα καί ὑπερευαι-
σθησίες (πόνοι μυϊκοί, στομάχου, ἡμικρανίες κ.ἄ.). 

Ἡ νέα μορφή τῆς πραγματικότητας, ἡ ἱεράρχηση καινούργιων προτεραιοτή-
των, δέν ἀφήνει ἀνεπηρέαστα καί τά παιδιά. «Δέν ἔχω ὄρεξη νά κάνω τίποτα»,
«γιατί νά εἶμαι χαρούμενος», λένε συχνά καί βιώνουν μέ τό δικό τους τρόπο μιά
φάση συναισθηματικῆς ἀδράνειας, ἀφοῦ δυσκολεύονται νά νιώσουν εὐχαρίστη-
ση σέ ὅ,τι πρίν τούς ἦταν εὐχάριστο. Σέ κάποιες περιπτώσεις, ἔχει παρατηρηθεῖ
ὅτι κλαῖνε πιό εὔκολα καί χωρίς προφανή λόγο, εἶναι πιό ὀξύθυμα, δηλώνουν
κουρασμένα, προσπαθοῦν νά ἐφεύρουν τρόπους ἐπανένωσης τῶν γονέων, ἐπι-
δεικνύουν μιά ὑποδειγματική συμπεριφορά γιά νά ἀποσυμφορήσουν τούς γονεῖς
τους καί ἴσως νά παρουσιάζουν μείωση τή σχολική ἀπόδοση, δυσκολίες στόν
ὕπνο, διαταραχές τῆς ὄρεξης ἤ τῆς τροφῆς ἤ νά προφασίζονται ἀσθένεια.

• Ἀποδοχή : «ἔχω ἀποδεχτεῖ αὐτό πού συνέβη». Τό στάδιο αὐτό, σέ γενικές
γραμμές, ἀφορᾶ στήν ἀποδοχή τῆς νέας πραγματικότητας. Τό ἄτομο, μετά ἀπό
προσωπική δουλειά, ἀποδέχεται τόσο τά δικά του, ὅσο καί τά συναισθήματα
τοῦ πρώην συζύγου, μαθαίνει νά ζεῖ χωρίς ἐκεῖνον καί ἀντιλαμβάνεται ὅτι πρέ-
πει νά συνεχίσει τή ζωή του. Ὑπάρχει σταθεροποίηση στήν καθημερινότητα
καί οἱ ρυθμοί ἀποκτοῦν ἕνα νέο περιεχόμενο. Ζητήματα πού ἀφοροῦν τά παι-
διά, ἀντιμετωπίζονται μέ περισσότερη κατανόηση καί συνεργασία. Ἡ θλίψη
ἔχει ὑποχωρήσει, ὑπάρχει ἠρεμία, λειτουργικότητα καί ἡ χαρά ἀπορρέει ἀπό
τίς νέες πλέον συνθῆκες. Πολλές φορές ἴσως νιώθει πώς προδίδει τή σχέση
πού ἔχασε, ἀπολαμβάνοντας τή ζωή. Δύσκολη χαρακτηρίζεται αὐτή ἡ φάση
γιά τίς γυναῖκες πού παντρεύτηκαν σέ νεαρή ἡλικία καί δέν μπόρεσαν νά ἀνα-
πτυχθοῦν ἐπαγγελματικά, κοινωνικά ἤ οἰκονομικά

Εἶναι πάντως, μιά κατάλληλη περίοδος αὐτοφροντίδας, ἀναγνώρισης
εὐθυνῶν, συγχώρεσης, ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῶν προσωπικῶν, κοινωνικῶν,
ἐπαγγελματικῶν, οἰκονομικῶν ρόλων καί στόχων, κάλυψης νέων ἀναγκῶν καί
διερεύνησης καινούργιων εὐκαιριῶν. Τό παρελθόν δέ μπορεῖ νά ἀλλάξει, μπο-
ρεῖ ὅμως νά ἀλλάξει τό μέλλον. Ὁ καθένας, ἀρχίζει νά ζεῖ ξανά μέ αἰσιοδοξία
καί ὄρεξη γιά ζωή. «Σειρῆνες τοῦ παρελθόντος», ὅπως γιορτές, ἐπέτειοι, ἀνα-
μνήσεις, φωτογραφίες κ.ἄ., ἐνδεχομένως νά προκαλοῦν συναισθήματα θλίψης
πού εἶναι ἀποδεκτά, ἀλλά πλέον διαχειρίσιμα. 

Βασικός παράγοντας γιά τήν ὁμαλή μετάβαση τῶν παιδιῶν καί στή φάση
αὐτή παραμένουν οἱ γονεῖς, τηρῶντας μιά κοινή γραμμή ἀντιμετώπισης στά
ὅποια ζητήματα προκύπτουν, βοηθῶντας τά παιδιά τους νά ἐκφράσουν ἐλεύ-
θερα καί νά διαχειριστοῦν τά συναισθήματά τους, παρέχοντάς τους τά ἀπα-
ραίτητα, ἐνδυναμώνοντάς τα ἐμπράκτως, γιά νά εἶναι βέβαια πώς συνεχίζουν
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νά ἔχουν δύο γονεῖς πού νοιάζονται καί τά ἀγαποῦν ἐξίσου.
Ὅπως κάθε ἄνθρωπος σέ αὐτό τόν κόσμο εἶναι μοναδικός, ἔτσι καί κάθε

ἐμπειρία ἀπώλειας βιώνεται μοναδικά. Τά στάδια τοῦ πένθους-θλίψης ἀποτε-
λοῦν κοινούς τρόπους ἀντίδρασης πολλῶν ἀνθρώπων, ὄχι ὅμως ὅλων. Ὁρισμέ-
νοι μπορεῖ νά βιώσουν κάποια ἀπό αὐτά, ἐνῶ κάποιοι ἄλλοι νά μή βιώσουν
κανένα καί μέ ἀνάλογη ἔνταση ἤ ἀλληλοεπικάλυψη τῶν φάσεων. Διαφορο-
ποιοῦνται ἐπίσης ἀνάλογα μέ τό φῦλο, τήν ἰδιοσυγκρασία, τίς καταβολές, τό
κοινωνικό καί ὑποστηρικτικό περιβάλλον, τήν ὕπαρξη ἐπαγγελματικῆς βοήθει-
ας καί τήν προσωπική ἀνάπτυξη τοῦ καθενός. Ἡ χρονική σειρά ἤ ἡ διάρκεια
πού χρειάζεται τό ἄτομο γιά νά περάσει ἀπό αὐτά τά στάδια ποικίλλει: ἀπό
λίγα μόνο λεπτά καί ὧρες μέχρι μῆνες ἤ ἀκόμα καί νά μήν ὁλοκληρωθοῦν ποτέ. 

Εἶναι γεγονός ὅτι ἕνα διαζύγιο μπορεῖ νά ἐλευθερώσει ἕνα ἄτομο ἀπό ἕναν
ἐπικίνδυνο καί βίαιο γάμο. Γιά κάποιους τό διαζύγιο, ὁρίζεται ὡς ἕνα ἄδοξο
τέλος καί γιά ἄλλους μιά νέα ἀρχή. Στό βιβλίο μέ τίτλο Divorse Busting (1992),
ἡ Michele Weiner-Davis δίνει μία καθολική ματιά στίς συνέπειες τοῦ διαζυγί-
ου, ἀρνητικές ἤ θετικές, πού ἐπίσης ἐξαρτῶνται ἀπό πολλούς παράγοντες,
ἀναφέροντας ὅτι ἀρνητικές ἐπιπτώσεις, ὑπάρχουν στά παιδιά, ἀκόμη καί μετά
ἀπό ἕνα «μεταξένιο διαζύγιο». Δέν πρέπει νά ὡστόσο νά ἀγνοηθεῖ ὅτι ὅπως
στά περισσότερα ζητήματα, ἔτσι καί ἐδῶ ἡ διαφοροποίηση παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο. Ἀποδεικνύεται λοιπόν ὅτι, πολλά παιδιά πού προετοιμάστη-
καν σωστά ἀπό τούς γονεῖς τους στή φάση τοῦ διαζυγίου, ὡς ἐνήλικες ἀργό-
τερα, συνέχισαν ὁμαλά τή ζωή τους, σέ ἀντίθεση μέ ἐκεῖνα πού ἔζησαν τραυ-
ματικά τή διαδικασία καί ἀφέθηκαν στή δυσκολία τῶν γεγονότων.

Ἀναφέρονται ἐνδεικτικά κάποιες ἀπό τίς καταγεγραμμένες ἀρνητικές καί
θετικές συνέπειες τοῦ διαζυγίου στά μέλη μιά οἰκογένειας: 

• Ἀλλαγή τῆς ποιότητας τῆς ζωῆς
• ἀλλαγή ρόλων 
• δυσπιστία
• ἀλλαγή κοινωνικοῦ δικτύου
• μείωση τῶν προσδοκιῶν γιά νέα ρομαντική σχέση
• εὐκολότερη ὑποχώρηση σέ μειονεκτήματα καί συνήθειες νέων καταστάσεων
• δυσκολία στήν οἰκειότητα
• συναισθηματική φόρτιση
• πτώση τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου
• ἐμφάνιση σωματικῶν συμπτωμάτων 

(αὔξηση/μείωση βάρους, κάπνισμα, ἔλλειψη σωματικῆς ἄσκησης κ.ἄ.)
• αὔξηση αὐτοεκτίμησης
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• ἐπαγγελματική ἀνέλιξη
• ἀνάπτυξη αὐτονομίας, δημιουργικότητας, ἐπάρκειας
• αὐτογνωσία
• διαχείριση 
• καταξίωση
• βελτίωση γονεϊκοῦ ρόλου κ.ἄ.

Διαζύγιο: πρόληψη ἤ θεραπεία;

Σημεῖο ἄξιο ἀναφορᾶς ἀποτελεῖ ὅτι στό μεγαλύτερο ποσοστό, οἱ σύζυγοι,
μετά ἀπό ἐντάσεις καί δυσκολία στήν ἀντιμετώπιση τῶν καταστάσεων καί
τῶν συναισθημάτων τους, ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὑπάρχει πρόβλημα στό γάμο
τους, ὅτι σιγά-σιγά διαλύεται, ἐγκλωβίζονται στή σκέψη αὐτή καί μετά ἀπό
δυσλειτουργικές συμπεριφορές, ὁδηγοῦνται στό διαζύγιο. 

Σύμφωνα μέ τόν Beck, σέ ἕνα γάμο συνήθως παρουσιάζονται τά ἑξῆς προ-
βλήματα: 

α. ἡ δύναμη τῆς ἀρνητικῆς σκέψης, δηλαδή ὅταν οἱ ἀρνητικές πεποιθήσεις
ἔχουν τή δύναμη νά ἐπισκιάσουν τίς θετικές πτυχές ἑνός γάµου

β. τό πέρασμα ἀπό τήν ἐξιδανίκευση στήν ἀποµυθοποίηση τοῦ συντρόφου 
γ. οἱ συγκρούσεις πού ὀφείλονται στή διαφορετικότητα τῶν ἀντιλήψεων

τῶν δύο συζύγων 
δ. ἡ ἐπιβολή αὐστηρῶν προσδοκιῶν καί κανόνων, δηλ. σέ περιπτώσεις πού

τά «πρέπει» καί οἱ ὑποχρεώσεις, τά ὁποῖα ἐπιβάλλονται ἀπό τόν ἕνα, δέν βρί-
σκουν ἐφαρμογή καί συμμόρφωση ἀπό τόν ἄλλο. 

ε. ἡ στάσιμη ἐπικοινωνία 
στ. οἱ συγκρούσεις πού πηγάζουν ἀπό τή λήψη σημαντικῶν ἀποφάσεων. 
Ἐπακόλουθες συμπεριφορές ὅπως, ὁ ἀρνητισμός, ἡ κριτική, ἡ ἀποδοκιμα-

σία, ἡ στοχοποίηση σέ στοιχεῖα τῆς προσωπικότητας, ἡ ἀποστασιοποίηση,
ἐξαλείφουν τά κίνητρα συνεργασίας καί διάσωσης τοῦ γάμου. 

Γιά νά μή φτάσει ἕνα ζευγάρι λοιπόν στό διαζύγιο, πρωταρχικός στόχος
καί πρόκληση ταυτόχρονα, εἶναι νά βελτιωθεῖ ἡ σχέση μεταξύ τῶν συζύγων.
Ἐρευνητικά, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι πολλά ἀπό τά ζευγάρια πού ἔλαβαν βοήθεια
τήν κρίσιμη στιγμή, ἐπανῆλθαν σέ μιά καλή σχέση. 

Ἀναμφισβήτητα, ὅλες οἱ σχέσεις δύνανται νά ἀντιμετωπίσουν κρίσεις,
δυσκολίες καί συγκρούσεις. Τό ἴδιο καί οἱ γάμοι. Ἡ οὐσία βρίσκεται στό νά
ἑστιάσει καί νά ἀναλάβει ὁ κάθε σύζυγος τήν προσωπική του εὐθύνη ἀπέναν-
τι στόν ἑαυτό του, στόν ἄλλο καί στή σχέση. Νά δείξει ἐνδιαφέρον γιά τήν
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προσωπική του ἀναγνώριση, κατανόηση καί ἀλλαγή, χωρίς νά ἐπικεντρώνεται
μονομερῶς στήν ἀποκλειστική ἀλλαγή τοῦ ἄλλου. Αὐτή ἡ στάση συνεργατι-
κότητας καί εὐθύνης, ἀποτελεῖ μιά στάση ζωῆς, πού καταρρίπτει κάθε μοτίβο
ἀρνητισμοῦ καί διαμάχης. Οἱ σύζυγοι μαθαίνουν νά παρατηροῦν, νά ἀκοῦνε,
νά ἀναγνωρίζουν, νά βρίσκουν ἐναλλακτικούς τρόπους, νά ἀλληλεπιδροῦν
θετικά, νά ξαναθυμοῦνται ὅ,τι θετικό τους ἕνωσε, νά βρίσκουν ἐναλλακτικές
λύσεις καί ἐνδιαφέροντα, νά ἐξισορροπήσουν τήν ἰσχύ καί τούς τρόπους ἐπιρ-
ροῆς στή σχέση, νά ἐκφράζουν σωστά τίς ἀνάγκες, τά συναισθήματά τους καί
τίς ἐνοχοποιημένες ἐπιθυμίες τους, νά ἀγαπᾶνε καί νά σέβονται τή διαφορε-
τικότητά τους, νά ἐπιλύουν τίς διαφορές τους, νά ζοῦνε ἰσορροπημένα καί νά
ἀποτελοῦνε δύο ὑπέροχα «ὁλόκληρα» σέ μιά λειτουργική σχέση.

Ἡ Virginia Satir, «γιαγιά» τῆς Οἰκογενειακῆς ψυχοθεραπείας, θέλοντας νά
τονίσει πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει ἡ πρόληψη, ἀνέφερε πώς λίγα μέλη μιᾶς οἰκο-
γένειας συνειδητοποιοῦν ὅτι κάθε μέρα, ὑποσυνείδητα περνᾶνε μία δοκιμασία
χωρισμοῦ καί ἐπανασύνδεσης. Τά μέλη, λόγω τῶν συνθηκῶν, χωρίζονται γιά
ὧρες ὅταν βρίσκονται στή δουλειά, στό σχολεῖο, στά ἐνδιαφέροντα, στίς δρα-
στηριότητες καί ξαναβρίσκονται μετά ἀπό ἀρκετές ὧρες γιά νά ἀλληλεπιδρά-
σουν καί νά ἀνανεώσουν τίς ἐπαφές μεταξύ τους. Ἐκεῖ φωλιάζει καί τό μυστι-
κό τῆς ὑγιοῦς ἐπικοινωνίας. Ὁ πραγματικός χρόνος καί ἡ οὐσιαστική ἐπικοι-
νωνία, πρίν εἶναι ἤδη ἀργά. Γιά τό λόγο αὐτό, πρότεινε, τήν παρακολούθηση
τῆς «οἰκογενειακῆς θερμοκρασίας», γιά νά ἐπιτευχθοῦν ὅλες οἱ ἀνωτέρω
συνθῆκες. Μιά ἀλληγορική ἔκφραση πού στοχεύει στή διατήρηση τοῦ καθα-
ροῦ συναισθηματικοῦ κλίματος καί τίς ἀνοιχτές καί διαυγεῖς γραμμές ἔκφρα-
σης καί ἐπικοινωνίας μεταξύ τῶν μελῶν της. Μιά «θερμομέτρηση» καθόλα ἐπί-
καιρη γιά νά προληφθεῖ ὁ «ἰός» τῆς διάβρωσης μέσα στήν οἰκογένεια. Μέ τήν
παρατήρηση αὐτή θά ἐξετάζονται «θέματα», ὅπως ἡ Satir τά ὀνόμασε, πού
ἀφοροῦν στήν ἐκτίμηση, τά παράπονα, τίς ἀπορίες, τίς νέες πληροφορίες, τίς
ἐλπίδες καί τίς εὐχές. Θέματα πού, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ, δέν ἀποτελοῦν
σημεῖα συζήτησης σέ ἤπια οἰκογενειακά κλίματα, ἀλλά ἀπεναντίας κάνουν
τήν ἐμφάνισή τους, θυελλωδῶς, ὅταν ἡ μπόρα ξεσπάσει. 

Ἡ ἀποφυγή τοῦ διαζυγίου, εἶναι προτεραιότητα στήν οἰκογενειακή θερα-
πεία καί εἶναι ἀλήθεια, ὅτι στόχος τῆς κάθε οἰκογένειας εἶναι ἡ ὑγεία, ἡ εὐτυ-
χία καί ἡ πληρότητα, μέσα σέ ἕνα ἀτομικό καί συλλογικό νόημα ζωῆς. Ἡ ἱστο-
ρία, οἱ ἔρευνες, οἱ ἀριθμοί, δείχνουν ὅτι ἡ οἰκογένεια περνάει μιά περίοδο κρί-
σης, μέ ἀνησυχητικά ἀνοδικούς ρυθμούς. Τό ζήτημα ὅμως εἶναι ὅτι τώρα,
σήμερα, ὅσο ποτέ ἄλλοτε πλησιάσαμε στό σημεῖο ὅπου εἶναι γνωστοί καί ἐφι-
κτοί οἱ τρόποι μέ τούς ὁποίους τά ἄτομα θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν ὁλο-

263

ΔΙΑΖΥΓΙΟ: ΜΙΑ ΟΧΙ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΗ ΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΛΑΚΗ.qxp_Layout 1  16/05/2020  19:38  Page 321



κληρωμένα καί ὥριμα μέλη μιᾶς οἰκογένειας καί νά ἀναχαιτίσουν αὐτήν τήν
ἀρνητικά ἀνοδική πορεία. Κανένας ἐκτός οἰκογένειας, δέν μπορεῖ αὐτόβουλα,
νά ἀναλαμβάνει τό τιμόνι τῶν εὐαίσθητων καί ζωτικῶν της ἀποφάσεων. Ἐπι-
σημαίνεται ὅτι, τόσο ἡ ἀπόφαση τοῦ γάμου, ὅσο καί ἡ ἀπόφαση τοῦ διαζυγίου
θεωρεῖται ἱερή. Μιά καθολικά ὅμως συνειδητή ἀπόφαση γιά γάμο ἀνθρώπων
μέ αὐτογνωσία, γνήσια αὐτονομία, λειτουργικά ἐκφραζόμενα συναισθήματα,
θετική σκέψη, θά τοποθετήσει τό γάμο καί τήν οἰκογένεια σέ στέρεα βάση. 

Τέλος, δέ θά πρέπει νά παραγνωρίσουμε καί τή θέση τῆς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας στό θέμα τοῦ διαζυγίου, ἡ ὁποία, ἀπό πηγαία φιλανθρωπία καί
ἀγάπη, ἀναγνωρίζοντας τίς ἀδυναμίες, τά λάθη καί τίς ἀποτυχίες τοῦ ἀνθρώ-
που, ἐπιτρέπει κατ᾽ οἰκονομίαν τή λύση τοῦ γάμου (καθώς καί τόν δεύτερο ἤ
τρίτο γάμο), προκειμένου νά ἀποφευχθοῦν πιό δύσκολες γιά τόν ἄνθρωπο
καταστάσεις, ἀφοῦ ἔχει κάνει τίς ἀπαραίτητες προσπάθειες γιά νά μεταπείσει
τούς συζύγους, ἄν καί ἐφόσον τῆς ἔχει δοθεῖ τό ἔδαφος γι’ αὐτό. Μέ τό πᾶν-
κριτήριο τῆς ἀγάπης, ἀναγνωρίζει καί φροντίζει τούς συζύγους ὡς ὄργανα τοῦ
ἰδίου σώματος, μέ συνεργατική φύση καί συν-συντονισμό, γιά τήν ὑγιή λειτουρ-
γία τοῦ οἰκογενειακοῦ ὀργανισμοῦ.

Τά τελευταῖα χρόνια, ἀναγνωρίζοντας τήν αὐξητική τάση τῶν διαζυγίων,
ἔχει ἐντάξει στούς κόλπους της σχολές γονέων, διοργανώνει σεμινάρια, ὁμιλίες
κ.ἄ., ἐπιμορφώνει τούς κληρικούς της, μέ σκοπό νά ἐνισχύσει τό δύσκολο ἔργο
τῶν πνευματικῶν-ἱερέων στήν ἀποτροπή τῆς ἐξάπλωσης αὐτοῦ τοῦ φαινομέ-
νου. Ἔχοντας ὡς κύριο ὅπλο τήν ἀστείρευτη κατά Θεόν ἀγάπη, συνεχίζει νά
στηρίζει τό γάμο, ὡς θεσμό, ἀλλά κυρίως ὡς κοινωνία προσώπων. Ὁ προλη-
πτικός ρόλος τῆς θρησκευτικῆς πίστης, ἀποδεδειγμένα προσφέρεται ὡς σωτή-
ρια διέξοδος γιά νέα πρόσωπα πού μποροῦν νά συνδυάσουν τήν ἐλεύθερη
ἐπιλογή καί ἀπόφασή τους, μέ τή Θεία εὐλογία τῆς συνένωσης. Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τιμῶντας τό μεγάλο μυστήριο τοῦ γάμου, καταβάλει κάθε προσπά-
θεια μέσα ἀπό τούς κόλπους της, οἱ ἄνθρωποι ἀνάλογα μέ τήν πνευματική
τους ἡλικία καί τίς πνευματικές τους ἀνάγκες, νά προστατεύονται σέ ἐπίπεδο
διανοίας καί λογισμῶν, νά διασφαλίζουν τήν ποιότητα τῶν συναισθημάτων
τους, νά ἀποκτήσουν ἑνοποιητική ἀγάπη, ἐπούλωση τῶν τραυματικῶν τους
ἐμπειριῶν, καθώς τούς προσφέρεται μιά θεραπεία, ὄχι ἀδογμάτιστη, ἀλλά
ἐκείνη ἡ ὁποία στηρίζεται στήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ καί τούς ὁδηγεῖ στήν
ὁλοκλήρωση καί στήν ἀρχέτυπη χαρισματική συζυγική λειτουργία. 

Ἄς θυμόμαστε ὅλοι, ὅτι ἕνας πετυχημένος γάμος ἐξαρτᾶται ἀπό δύο πράγ-
ματα: 1) Νά βρεῖς τόν σωστό ἄνθρωπο. 2) Νά εἶσαι ὁ σωστός ἄνθρωπος (H.
Jackson Brown, Jr., Ἀμερικανός συγγραφέας αὐτοβοήθειας).
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